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1 

Rekisterin- 

pitäjä 

 

 

 

 

 

 

Nimi 

Taivalkosken kunta, tekninen lautakunta 

Osoite 

Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski 

Puhelin: 0400 203 693, 040 724 0501 

taivalkoski.tekninenltk(at)taivalkoski.fi   

 

Rekisterin toimittaja 

Evolta Oy 

Osoite: Alvar Aallon katu 5 C, FI-00100 Helsinki 

Puhelin: 050 4301 602 

2 

Yhteyshenkilö 

rekisteriä 

koskevissa asioissa 

 

 

 

Vastuuhenkilö 

Tekninen johtaja  

Osoite: Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski 

Puhelin: 0400 203 693 

 

Pääkäyttäjät 

Rakennustarkastaja 

Osoite: Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski 

Puhelin: 0400 126 451 

Toimistorakennusmestari 

Osoite: Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski 

Puhelin: 040 724 0501  

 

Evolta Oy 

Osoite: Alvar Aallon katu 5 C, FI-00100 Helsinki 

Puhelin: 050 4301 602 
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Rekisterin 

nimi 

 

Lupapiste-palvelun käyttäjärekisteri 

4 

Henkilötietojen 

käsittelyn  

tarkoitus 

 

 

 

 

 

Palvelussa käytetään henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseksi sekä palvelussa tehtävien yhteydenottojen 

mahdollistamiseksi. 

Käyttäjärekisterin henkilötietoja kopioidaan hakemukseen osapuolen (esimerkiksi hakija, 

pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) tietoihin. Henkilötietoja tallennetaan käyttäjärekisteriin, jottei 

käyttäjän tarvitse syöttää yhteystietoja hakemuksille moneen kertaan. 

Käyttäjän henkilötunnusta ei näytetä palvelun käyttöliittymällä. Henkilötunnus näytetään vain asiaa 

käsittelevälle viranomaiselle. 

Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointiviestintään, operatiiviseen asiakassuhteen hoitamiseen ja 

hallinnoimiseen sekä mielipidemittaus- ja tutkimuskäyttöön. Markkinointiviestintää voidaan toteuttaa 

myös sähköisesti ja kohdennettuna (suoramarkkinointi) käyttäjän suostumuksella. Käyttäjän tietoja 

voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille näiden käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää muihin vastaaviin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteen 

sopimattomia yllä mainittujen tarkoitusten kanssa. 

Ammattilaiskäyttäjän itse lisäämiä pätevyys- ja kokemustietoja käytetään ammattilaisen kelpoisuuden 

mailto:taivalkoski.tekninenltk@taivalkoski.fi


toteamiseksi. 

Palvelun käytöstä tallentuu anonyymia käyttäjätietoa käyttäjätilastointipalveluun. Tilastointipalveluun ei 

lähetetä mitään tietoa hankkeesta tai henkilöistä. Tietoa hyödynnetään palvelun käytettävyyden 

parantamiseen. 

Palvelun käytöstä syntyy myös lokitietoa, jonka avulla voidaan tarvittaessa selvittää mm. milloin ja kenen 

toimesta tietoja on katseltu tai muokattu. Tämä lokitieto on suojattu samalla tavalla kuin palvelun 

varsinaiset tiedot, ja pääsy niihin on vain erikseen nimetyillä henkilöillä. Lokitietoa käytetään 

mahdollisten väärinkäytösepäilyjen selvittämiseen tai palvelutuessa asiakkaan ongelmien 

ratkaisemiseen. 
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Rekisterin 

tietosisältö 

 

 

 

 

 

Henkilötiedoista tallennetaan: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, salasana, markkinointilupa, tieto turvakiellosta, 

mahdolliset muut luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot. 

Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena palvelussa. 

Ammattilaiskäyttäjistä tallennetaan lisäksi tutkintotiedot, FISE-pätevyys, käyttäjän tallentamat 

tutkintotodistukset, CV:t ja muut liitedokumentit. 

Viranomaiskäyttäjille tallennetaan lisäksi organisaatio (kunta tai kuntayhtymä) ja organisaation osasto 

(esim. rakennusvalvonta). Viranomaiskäyttäjistä ei tallenneta henkilötunnusta. 

 

6 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

 

 

 

 

 

 

Henkilötietoja kerätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjän henkilötunnus saadaan 

Suomi.fi tunnistautumisen yhteydessä. Asiointitilille tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä 

henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Asiointitiliyhteys on suojattu SSL/TLS-tekniikalla. Asiointitilille 

tunnistautumisen yhteydessä käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite haetaan väestötietojärjestelmästä. 

Väestötietojärjestelmässä olevat tiedot käyttäjä voi tarkistaa Väestörekisterikeskuksen Omien tietojen 

tarkastus -palvelusta. Turvakieltoasiakkaille ei haeta henkilötietoja. 

Palvelun kautta voidaan myös kerätä käyttäjältä itseltään tämän yhteystietoja ja mahdollisia muita 

henkilötietoja tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia (esimerkiksi 

kolmannen osapuolen toteuttama markkinointiviestintä ja mielipidemittaus- ja tutkimuskäyttö) varten. 

Tällöin tietoja ei haeta Suomi.fi –tunnistautumisen kautta väestötietojärjestelmästä, vaan tiedot 

pyydetään käyttäjältä erikseen kulloinkin määriteltyä tarkoitusta varten. 

Lisäksi tietoja kertyy rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, esim. palvelun käyttölokin muodossa. 

Kirjautunut käyttäjä voi päivittää omia henkilötietojaan palvelussa, ei kuitenkaan henkilötunnusta. 

 

EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ 

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palvelun 

tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla seurataan, kuinka käyttäjät 

liikkuvat ja käyttäytyvät palvelussa. Evästeiden tietosisältö on luonteeltaan anonyymia. Evästeiden käyttö 

on tarpeellista joidenkin palvelun osien toimivuudelle. Käyttäjä antaa suostumuksensa evästeiden 

tallentamiseen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttöön verkkoselaimensa asetuksissa. 

Palvelun tuottaja ei takaa palvelun moitteetonta toimintaa, mikäli evästeiden käyttö ei ole sallittu. 
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Tietojen 

säännön- 

mukaiset 

luovutukset 

 

 

 

 

 

Henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa palvelun käyttöehtojen ja voimassa olevan lainsäädännön 

mukaisesti. Käyttäjärekisterin henkilötietoja siirretään hakemukseen osaksi osapuolen (esimerkiksi 

hakija, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja) tietoja. 

Asiakastietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin henkilötietolain 

mukaisesti. 
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Tietojen siirto 

EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 

 

 

 

 

Henkilörekisteri ja palvelun tietokanta sijaitsevat Suomessa olevassa pilviympäristössä. Rekisterin tietoja 

ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet 

 

 

 

 

 

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Palvelu tallentaa kaikki keräämänsä tiedot omaan 

tietokantaansa. Palvelun tietokanta sijaitsee pääsynhallinnalla (käyttäjätunnus ja salasana) 

kontrolloidussa pilviympäristössä, johon on pääsy vain Evolta Oy:n erikseen määritellyillä henkilöillä 

Evolta Oy:n omasta tietoverkosta. Tietoja hallinnoi oma tiimi (operaattorit) ja kaikki 

hallinnointitapahtumat lokitetaan ja ovat jäljitettävissä. 
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Tarkastus- 

oikeus 

 

 

 

 

 

 

Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä 

häntä koskevia tietoja on tietokannassa.  

 

Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti 

rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

 

Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly 

sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot (henkilötietolaki 26 §). 

Rekisteröidyllä/alaikäisen huoltajalla on oikeus tutustua ja nähdä rekisteröityä koskevat tiedot 

ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai 

allekirjoitetulla asiakirjalla. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa 

(henkilötietolaki 27 §). Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 

kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 

ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki 

http://www.tietosuoja.fi. 
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Oikeus vaatia 

tiedon 

korjaamista 

 

 

Rekisteröity voi esittää virheellisen tiedon oikaisupyynnön palveluntarjoajalle henkilökohtaisesti tai 

kirjallisesti.  

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 

http://www.tietosuoja.fi/


 

 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto 

(henkilötietolaki 29 §). 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti. Tieto 

korjataan ilman aiheetonta viivytystä. 

 

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 

kieltäytymistodistus, missä ilmenevät syyt, miksi korjauspyyntöä ei ole hyväksytty. 

Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 

(HetiL 29 §). 
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Muut henkilö- 

tietojen käsitte- 

lyyn liittyvät 

oikeudet 

 

 

 

 
 

 


